
Ir Országgyűlés Gazdasági Bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény módosításáról szóló T117878 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 22. §-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását
javasolja:

(2) A Tpt. 72. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„72. § (1) A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke legalább :

a) szabályozott piacra bevezetett részvény esetén

aa) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap
forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra,

ab) az ajánlattevő, az együttműködő személyek, valamint a kapcsolt személyek által a vételi
ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül a céltársaság részvényeire ellenérték
fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára, illetve - átruházási szerződés hiányában
- a részvényesi megállapodás alapión a szavazati iog összehangolt gyakorlásáért kapott érték,

ac) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan nap
forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra és

ad) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személy által a vételi ajánlat benyújtását megelőző
száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben
meghatározott lehívási ár és díj együttes összege

közül a legmagasabb összeg ;

b) szabályozott piacra be nem vezetett részvény esetén

ba) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap
forgalommal súlyozott átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra,
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bb) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző
száznyolcvan napon belül a céltársaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási
szerződés legmagasabb ára, és

bc) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személy által a vételi ajánlat benyújtását megelőző
száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben
meghatározott lehívási ár és díj együttes összege

közül a legmagasabb összeg .

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában foglalt esetben, az ott megjelölt
időszakban kevesebb, mint harminchat ügyletre került sor, akkor az így számított érték helyett
az egy részvényre jutó saját tőke értékét kell figyelembe venni . Saját tőkeként a legutolsó,
könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóban szereplő értéket kell figyelembe venni
azzal, hogy ha a kibocsátó a számviteli jogszabályok értelmében konszolidált beszámoló
készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő .

(3) Ha a céltársaság részvényeit több szabályozott piacra is bevezették, akkor az egyes
szabályozott piacokon külön-külön számított átlagárak közül a legmagasabbat kell figyelembe
venni azzal, hogy a forintértékre történő átszámítás során az MNB hivatalos devizaárfolyamot
kell alkalmazni .

(4) Az ármeghatározás során vizsgálni kell, és indokolt esetben figyelmen kívül kell hagyni
azt az ügyletet, amely nem jogszerű körülmények között jött létre."

2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 24. §-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását
javasolja:

(2) A Tpt. 73 . §-át követően a következő 73/A . §-sal egészül ki :

„73/A . § (1) A céltársaság igazgatósága, igazgatótanácsa, illetve felügyelő bizottsága (a
továbbiakban: igazgatóság) a vételi ajánlat kézhezvételének időpontjától, vagy - ha a
kézhezvételt megelőzően az igazgatóság már tudomást szerzett - a vételi ajánlattétel
szándékáról történő tudomásszerzés időpontjától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló
időszakon belül - a (2) vagy (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem hozhat olyan
döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására (így nem
határozhat az alaptőke felemeléséről vagy a társaság saját részvényeinek megszerzéséről,
stb .) .

(2) [A céltársaság igazgatósága megszerzi a közgyűlés felhatalmazását

a) minden egyes olyan döntést megelőzően (ide nem értve esetleges ellenajánlat
keresését), amely alkalmas az ajánlattételi eljárás megzavarására, illetve az ajánlattevőt
megakadályozza a szándékai szerinti mértékű befolyás megszerzésében ;
b) minden olyan döntés végrehajtásához, amely a vételi ajánlatról történő
tudomásszerzés időpontját megelőzően született, s amely nem része a társaság rendes
üzletvitelének és alkalmas az ajánlattételi eljárás megzavarására] Az (1) bekezdésben
foglalt tilalom nem zárig ki azt, hogy a céltársaság igazgatósága
a) a 75. § szerinti ellenajánlat megtételének ösztönzése érdekében eliárion, illetőleg
b)a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőzően elfogadott határozat
végrehajtása érdekében hozzon döntést,
feltéve, hogy az a céltársaság szokásos üzleti tevékenységének körébe tartozik .
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(3) Nem minősül az (1) bekezdésben foglaltak megsértésének, ha a céltársaság igazgatósága
a) a céltársaság alapszabályában meghatározott jogosítványait az alapszabályban szabályozott
módon gyakorolja, illetőleg

b)a vételi ajánlat megtételét, illetőleg az arra vonatkozó tudomásszerzést követően a
gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint összehívott közgyűlésen elfogadott
határozat alapján, a határozatban nevesített esetekben és módon jár el .

[(3)] (44) A céltársaság igazgatósága köteles a vételi ajánlatot véleményezni, és azt a működési
terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyén a
részvényesek számára - az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját
megelőzően - közzétenni . Az igazgatóság véleményének kötelező tartalmi elemeit a 9 . számú
melléklet tartalmazza. Ha a Felügyelet a vételi ajánlatot módosított tartalommal hagyta jóvá,
az igazgatóság szükség esetén a módosításokra tekintettel újabb véleményt tehet közzé.

[(4)] A céltársaság igazgatósága - kivéve a 68 . § [(1)] (2,) bekezdésének c) és d) pontja
szerinti befolyásszerzés esetét - köteles a társaság költségén a vételi ajánlat értékelésével
független pénzügyi tanácsadót megbízni . A szakértői értékelést az igazgatóság a véleménnyel
azonos módon teszi közzé . Az igazgatóság a szakértői vélemény közzétételéről hirdetmény
útján értesíti a részvényeseket .

[(5)] (66,) A céltársaság igazgatóságának véleményéhez csatolni kell a munkavállalók
véleményét is, ha az az igazgatóság véleményének közzétételekor az igazgatóság
rendelkezésére áll .

(7) Az(1)-(3)bekezdésekben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben,
ha a céltársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatot

a) olyan társaság tette, amely céltársaságként hasonló rendelkezéseket saját magára nézve
nem alkalmaz, vagy
b)az a) pontban meghatározott társaság közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló társaság
tette ."

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 177. §-ának az alábbi új (7) bekezdéssel történői
kie,cészítésétjavasolja:

„(7) A Tpt.-nek az e tőrvény 24. ~-ával megállapított73/A~-a 2010. január 1 . napjától
alkalmazható azzal, hogy a céltársaság az alapszabályában ezen időpontot megelőzően is
előírhatja a73/A §-banfoglalt rendelkezések figyelembevételét ."
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Indokolás

A módosító javaslat első pontjában foglalt módosítás célja egyfelől, hogy a részvényekre
vonatkozó vételi ajánlati ár meghatározásának alapját képezhesse az együttműködő személyek
által kötött szerződések vételára is . A törvényjavaslat alapján az ajánlati árban csak az
ajánlattevő és kapcsolt személyek által kötött átruházási szerződés ára szerepel, hiányoznak
azonban a definíciók, így a rendelkezés tartalma vitatható, illetve a rendelkezésből kimaradt
az együttműködő személyek által kötött szerződések vételára. A törvényjavaslat jelenlegi
formájában nem veszi figyelembe azokat a részvényesi megállapodásokat, amelyekben a
részvények tulajdonjogának átruházása nélkül a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért
állapítanak meg a felek ellenértéket . A módosító javaslat első pontjában meghatározott
módosítás e hiányosságot is orvosolja .

A módosító javaslat második pontjában meghatározott módosítás a Költségvetési Bizottság
T117878J29 sz. módosító indítványát (ajánlás 19.pontja) egészíti ki azzal, hogy az sem
minősül az eljárás megzavarására vonatkozó tilalom megsértésének, ha a céltársaság
igazgatósága a céltársaság alapszabályában meghatározott jogosítványait az alapszabályban
szabályozott módon gyakorolja, mert a tulajdonosok döntésének megfelelően jár el .

Az új (7) bekezdés az irányelvvel összhangban megengedi, hogy az áttöréshez hasonlóan ne
kelljen alkalmazni a főszabályt, ha a vételi ajánlatot olyan társaság tette, amely
céltársaságként hasonló rendelkezéseket saját magára nézve nem alkalmaz .

A hatályba léptető rendelkezés pontosítása lehetőséget ad a céltársaságoknak, amelyeknek az
alapszabálya már tartalmaz a korábbi jogszabályi rendelkezés alapján ellenséges felvásárlás
elleni szabályokat, hogy az alapszabályaikat a megfelelő értelemben módosítsák, az új
szabályozáshoz illesszék .

Budapest, 2005 . november . 30
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